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ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY:
Vážení a milí spoluobčané.
S příchodem podzimu si uvědomujeme nejen blížící se období adventu, ale i čas příprav a plánů, co vše bychom
rádi uskutečnili v příštím roce. Současně se pomalu začínáme ohlížet dozadu, co se podařilo, co nikoliv.
Zkvalitňováním sjízdnosti a schůdnosti komunikací místního významu se město snaží udržet již dříve nastolený
trend v této oblasti. I letos se podařilo u několika cest upravit povrchy, které zpříjemní jak jízdu autem, tak chůzi
našich občanů. Nový chodník ve Vilové ulici jistě přispěje k bezpečnější a příjemnější chůzi všem uživatelům.
V rámci energetických úspor se podařila výměna oken v části budovy Sokolovny. U další části byl na základě
veřejné soutěže vybrán rovněž dodavatel, ten však na poslední chvíli odstoupil. Další v pořadí se zatím nevyjádřil,
čeká se na jeho rozhodnutí. Snížení počtu nefunkčních oken a výměna zbylých za nová ve spojovacích chodbách
v areálu mateřské školy jistě také významně přispěje k úspoře energií.
Nový nákladní automobil pro Technické služby místo vysloužilé Avie si také zaslouží naši pozornost. Nicméně
pořizování nové a výkonnější techniky, zvýšení počtu kontejnerů pro bioodpad, pořízení některých strojů, kde jsme
závislí na půjčování nebo službách od jiných subjektů, je pro údržbu majetku města nezbytností a je třeba v rozvoji
pokračovat.
Nebudu vyjmenovávat všechny menší akce, ostatně o každé nacházíme zmínku na internetových stránkách
města či v Listech Ašska.
Nedá mi ovšem, abych se nezmínil o projevech vandalizmu, který se nedaří snižovat, se kterým vedeme neustálý
boj. Díky opatřením, jako jsou např. kamery a zintenzivnění spolupráce s obvodním oddělením PČR v Aši, se daří
většina případů objasňovat, přesto mám pocit, že tato snaha v mnoha případech uvízne na vymahatelnosti práva.
Nemyslím si však, že bychom měli v úsilí o nápravě přestávat. Trpělivost a vytrvalost jsou v tomto případě nezbytné.
Příští rok je posledním ze současného volebního období. Věřím, že se podaří i v následujícím roce uskutečnit
akce, které město plánuje pro zlepšování kvality života v našem městě.
INFORMACE STAROSTY O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ:
V souvislosti s vyhlášením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve
dnech 20. a 21. října 2017, poskytuji každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi,
jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována,
následující informace:
• pro uskutečnění voleb byly stanoveny celkem 3 volební okrsky, jejichž sídla
jsou v:
budově Městského úřadu v Hranicích, U Pošty 182 (pro volební
okrsek č. 1 a č. 2),
restauraci KIOSEK ve Studánce č. p. 179 (pro volební okrsek č. 3),
• s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích stanovuji pětičlenné okrskové volební komise (předseda,
místopředseda, 2 členové a zapisovatel).
Podle ust. § 14e odst. 3 zák. č. 247/1995 Sb. může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž
kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla zaregistrována ve volebním
kraji, jehož součástí je volební okrsek, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.
Miroslav Picka, starosta města Hranice
INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA:
Dne 26. 9. 2017 se konalo mimořádné zastupitelstvo města. Důvodem byla rezignace dvou zastupitelů PRO
MĚSTO – Ing. Lukáše Bauera a Marcely Horákové (Švecové). Svůj slib do zastupitelstva nově složili Mgr. Václav
Kárník a Miroslav Amrich.
Dalším bodem jednání byla volba místostarosty. Byli navrženi: Ing. Daniel Mašlár a Zdeňka Heišteinová.
Místostarosta nebyl zvolen, volba se tak bude opakovat na řádném zastupitelstvu dne 3. 11. 2017.
INFORMACE:
Tajemník Městského úřadu Hranice vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pracovní
místo VEDOUCÍ (HO) FINANČNÍHO ODBORU. Termín podání přihlášek je k 13. 10. 2017. Více informací na
webových stránkách města.

ŽIJÍ MEZI NÁMI. ZNÁTE JE?
Ženu, kterou vám dnes představím, znají
především děti a jejich rodiče. Já se s ní pravidelně
řadu let potkávám na začátku září, kdy přivádí do
školy nové prvňáčky. Letos mě překvapila
poznámkou: "Dnes naposled." Teď je úplně jasné, že
jsem vyzpovídala paní Soňu Fráňovou.
- Soňo, tvoji rodiče jsou Češi?
Jsou, ale tak jednoduché to s nimi není. Maminka se
narodila na Ukrajině, je Volyňská Češka. Otec se zase
narodil v Kyrgyzstánu, ale i on je Čech. Jeho otec tam
kdysi odešel, protože v hlavním městě Biškek (dříve
Frunze) postavil Tomáš Baťa továrnu na boty a děda tam
pracoval jako koželuh. To se tehdy dělávalo, čeští
odborníci zaučovali místní pracující. Rodiny maminky i
tatínka se pak jako tzv. reemigranti vrátili do vlasti, tedy
do Čech.
- Takže, jsi místní rodačka?
Ne, narodila jsem se na Moravě, v Šumperku, tedy v
nedaleké vesničce Maletín. Rodiče se pak přestěhovali
za prací do Kadaně. Zde jsem absolvovala základní
školu, na kterou dodnes ráda vzpomínám. Tam už tehdy
vyučovali vedle povinné ruštiny i angličtinu a němčinu,
což nebylo na "základkách" obvyklé. Na výtvarnou
výchovu jsme měli ředitele školy, pana Čapka. To byl
malíř, byl vynikající a já dodnes, možná i díky němu,
ráda maluji. Ostatně zálib jsem měla víc: hrála jsem na
housle, na klavír, harmoniku i kytaru, bavil mě zpěv,
dělala jsem gymnastiku. Nejprve jsem chtěla být
zdravotní sestrou, či porodní asistentkou, ale mé zájmy
mě dovedly na střední pedagogickou školu.
- Aha, blížíme se do Karlových Varů, tedy i k Hranicím.
Kdepak. Kadaň je sice od Karlových Varů jen 50 km,
ale patřila už do severních Čech, proto jsem musela
nastoupit na střední školu do Litoměřic. To představovalo
každotýdenní šestihodinové dojíždění vlakem. Po
maturitě jsem začala pracovat v Kadani v mateřské
škole.
- To je pořád do Hranic ještě daleko.
Jenže já měla v Aši tetu, kam jsem jezdila na
prázdniny. Sestřenice tehdy chodila s Milanem Fráňou,
mým pozdějším švagrem. 19. března, na svátek Josefa,
mi osud přihrál mého pozdějšího muže, také Josefa.
Termín naší svatby je další osudové znamení, je to
zároveň den narození mého Pepy.
- To jsi tedy čas prvních lásek dost odbyla.
Neodbyla. To bylo všechno. Na moji zlomyslnou
poznámku, že se připravila o možnost srovnání, Soňa
řekla: Neměla jsem potřebu srovnávat, určitě jsme
nebyli a nejsme ideální pár, ale já jsem nikdy nelitovala.
- Mluvila jsi o osudu. Věříš na něj?
To ani ne, ale v mém životě je takových "náhod" víc.
Mé jméno Soňa je v kalendáři ve stejný den jako
narození Jana Ámose Komenského – 28. března. Proto
téměř 40 let v mateřské škole mi připadá jako „jasná
volba“. Narodila jsem se 11. října, tento den je dnem
úmrtí Jana Žižky.
- Ty a bojovnice?
Jen si nemysli. Já jsem dlouho klidná, konflikty určitě
nevyvolávám, ale když někdo překročí únosnou mez,

dovedu být, mírně řečeno, velmi nepříjemná. Těžko totiž
snáším nespravedlnost, ponižování slabších, zákeřnost
apod.
- V hranické mateřské škole jsi letos 37 let. Nebude se ti
stýskat, když odejdeš?
Asi trochu bude. Práce s dětmi mě bavila, naplňovala
mě, ráda budu vzpomínat i na své kolegyně. Začínala
jsem s Dášou Lemákovou, nejdéle jsem, hlavně u
předškoláků, pracovala s Janou Hrubou, teď pracuji s
Mirkou Söllnerovou. Když jsem nastoupila, pomáhala
jsem vést soubor MŠ zvaný Jablíčko, dodnes vedu
kroniku mateřské školy. Bavila mě i příprava na
vystoupení dětí v rámci školních akademií. To všechno
patří k mému životu.
- Přesto ses rozhodla odejít o dva roky dříve, tedy do
předčasného důchodu.
To nějak vyplynulo ze současné situace. Dříve jsem
toho zvládala mnohem víc. Kromě práce a rodiny jsem
cvičila a vedla cvičení žen – jazz gymnastiku, kalanetiku,
psala jsem básničky. Některé písničky, které zpíváme s
dětmi při koncertech MŠ, mají můj text. Mým velkým
koníčkem je malování. Těším se, že v důchodu budu mít
konečně na něj víc času. Budu mít čas i na vnoučata –
syn Michal bydlí ve Studánce, má čtyřletého syna Sašu,
dcera Monika si postavila dům také nedaleko – v Krásné
u Aše. Ta má roční dcerku Sofii. A možná je i důvodem
mého odchodu fakt, že děti už nejsou takové, jako když
jsem začínala. Někdy jsou poznamenané nezájmem
svých rodičů, jindy naopak jejich přehnanou a nekritickou
„opičí láskou“. Častěji bývají děti „odloženy“ k počítačům,
tabletům a jiným vymoženostem, než aby si s nimi rodiče
povídali, vyšli třeba na procházku. Z toho bývám dost
smutná.
Na závěr našeho povídání mi paní Fráňová
prozradila, že léta sbírá perličky, kterými ji zásobovaly
děti v mateřské škole. Mezi ty úsměvné patří hláška
jedné, dnes už dospělé holčičky, která vedla jako „paní
učitelka“ rozcvičku dětí. Vážným hláskem pravila: „Na- dech-nout a ……… zdechnout“. Děkuji za milé povídání
ve vašem útulném domečku a přeji: „Milá Soňo, na-dechnout a … ještě dlouho volně a radostně dýchat“.
(V. K.)

SETKÁNÍ NA KAISERHAMMERU:
K létu v Hranicích již neodmyslitelně patří přátelské setkání na Kaiserově Hamru v krásném prostředí Trojstátí, kde se setkávají
hranice Česka, Bavorska a Saska. To letošní (28.) vyšlo na sobotu 8. 7. 2017.
I přes nečekané problémy s dopravou, kdy na pomoc s odvozem návštěvníků na Trojstátí přispěchali také místní hasiči, se na Hamru
sešlo kolem 200 lidí národnosti české i německé, mladí i staří, aby zde pili a hodovali a zatančili si v doprovodu živé hudby.
Menším zklamáním bylo rozpadnutí se oblíbené kapely Starovarka z Chebu, která na Trojstátí pravidelně vystupovala. Náhradní
kapela se snažila, seč mohla, ale některým návštěvníkům přišla trošku „tvrdšího ražení“.
Letos se přátelské setkání konalo naposledy v režii místních zahrádkářů. Nezbývá než poděkovat za léta organizace této akce všem,
kteří se na ní podíleli, včetně technických služeb města. Akci finančně podpořilo Město Hranice.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za ochotu panu Michalu Brožkovi s Kubíkem a panu Bohuslavu Maříkovi, kteří ochotně vzali
hasičská auta a odváželi lidi z náměstí na Trojstátí do doby, než začal jezdit autobus, přestože se sami chtěli pobavit na Trojstátí.
MARIÁNSKÁ POUŤ:
Každoroční Mariánská pouť, kterou pořádá ZO zahrádkářského svazu
společně s Městem Hranice, vyšla letos na sobotu 26. 8. 2017. Kromě živé
hudby v podání kapely Kartáč a Pelmel Quintetu z Mariánských Lázní si
letos návštěvníci nenechali ujít také slavnostní vysvěcení symbolů města.
Kapela Kartáč, která hrála k poslechu i tanci známé hity, předala slovo
panu starostovi Miroslavu Pickovi. Ten přivítal pana faráře ThMgr. Antonína
Wasila z ašské římskokatolické farnosti, který symboly našeho města
s krátkým proslovem vysvětil. Vlajka a prapor jsou nyní vystaveny
na městském úřadě a budou se používat při slavnostních příležitostech.
Město Hranice poskytlo dětem zábavu zdarma – velkou nafukovací
skluzavku od firmy Lunapark Schmied. Město se na akci podílelo také
přistavěním chemických WC, pronájmem stanů a části pivních setů.
Všechny ostatní práce jsou na bedrech Technických služeb a místních
zahrádkářů a dobrovolníků, kteří obětovali svůj volný čas pro přípravu
a průběh akce a také následný úklid.
HASIČSKÝ POCHOD:
Na sobotu 23. 9. 2017 připravili hraničtí hasiči tradiční Hasičský pochod s plněním drobných úkolů na trase.
Počasí přálo a na pochod dorazilo krásných sedmdesát účastníků a jeden pes. Trasa vedla od hasičské zbrojnice do Farského
lesa, přes pole k čerpací stanici, kolem větrných turbín směrem na Sídlunk a dále pěší stezkou zpět do města.
V cíli na unavené turisty čekal výborný vuřtguláš, žízeň zahnalo pivo nebo limonáda. Díky finanční podpoře Města Hranice a
sponzorským darům firem O. K. TEXTIL a ZDM si každý účastník pochodu vybral upomínkový dárek. A že bylo z čeho vybírat.
Od triček, čepic, šál, kšiltovek, přívěsků na klíče, vodovek, pastelek, voskovek, propisek, svítících hopíků, razítek až po plyšové
hračky. Pro všechny, kteří se na pochodu organizačně podíleli, byly největším zadostiučiněním pochvalné a milé reakce dětí i
dospělých, které jsou velkou motivací do dalších let.
Děkujeme všem, kteří přispěli finančně či materiálně, všem, kteří si udělali čas a podíleli se na organizaci a hlavně všem, kteří
sobotní ráno využili k příjemné procházce a zábavě na Hasičském pochodu. Za SDH J. S.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE - INFORMACE PRO VEŘEJNOST:
Do první třídy školního roku 2017/2018 nastoupilo 19 prvňáčků. Celkem je na škole 167 žáků. V současné době nám přibývají do
školy žáci cizinci, kteří neumí český jazyk, a proto v rámci dotačního programu mají 1 hodinu českého jazyka týdně navíc. Ideální by bylo,
kdyby se ve třídě na rok sdružily tyto děti a permanentně se češtinu učily, ale to legislativa zatím neumožňuje a není podle mého názoru
na tuto situaci ani připravena. Stejné je to i s inkluzí, kdy na škole zůstávají žáci zdravotně postižení nebo s lehkým mentálním
postižením. Často se mě lidé ptají, co to je ta inkluze? Je to zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do normální školy. Vše
záleží na doporučení školského poradenského zařízení – Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálního pedagogického centra. Rodič
nechá své dítě vyšetřit a na základě doporučení se ve škole dítě zařazuje do stupňů od 1. - 5. podle postižení. V případě, že je navržena
speciální škola, musí s tím souhlasit rodič. Když zákonný zástupce nesouhlasí, dítě zůstává v kmenové škole, i když by mu bylo lépe ve
škole speciální. Na základě žádosti rodičů je dítěti vytvořen individuální vzdělávací plán, dohodnuty metody a formy práce, hodnocení a
spolupráce s rodinou. Zda to funguje a pomáhá dítěti, kterému by možná bylo lépe v rukou speciálních pedagogů, to už je jiná. Někteří
žáci potřebují i asistenta pedagoga nebo pedagogickou péči či intervenci. To už se jedná o specifická řešení v rámci učebního plánu nebo
doučování.
V letošním roce je povinností školy zařadit do školního vzdělávacího programu výuku plavání. Pro nás to nebyl problém, protože jsme
plavání měli zařazeno již dříve.
Co se od září povedlo? Naše dvě družstva v přespolním běhu postoupila do kola okresního, kde starší žákyně skončily třetí a hoši byli
čtvrtí. Eva Karičková byla suverénně nejrychlejší běžkyní ze všech děvčat.
Co nás trápí? Neomlouvání žáků zákonnými zástupci podle školního řádu, neúčast rodičů na TS SRPŠ na 2. stupni, lenost žáků při
zapojování se do soutěží, které připravují učitelé a žákovský parlament.
Co nás v letošním školním roce čeká? Řada sportovních soutěží, olympiád, divadelních a hudebních představení, projekty, Akademie,
pokračování Ekoškoly.
Chtěla bych všem popřát úspěšný start do nového školního roku, učitelům zvídavé žáčky a rodičům trpělivost se svými ratolestmi a
aby jim připravovali takový volnočasový program, ve kterém budou mít společné zážitky.
Poděkovat chci všem rodičům z Rady rodičů, kteří ve svém volnu připravují akce pro děti, vedení města za vstřícnost při realizaci
některých investičních akcí a také pravidelným sponzorům školy.
Hana Levá, ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA:
Stále přibývají případy, kdy je kontejner na odpad
ze hřbitova zneužíván k odkládání domácího odpadu
ze zahrádek.
Pro pracovníky TS tak přibývá další práce - odpad
se musí dále vytřídit. Za odpad ze hřbitova se počítají
např. rozbité vázy, svícny, zbytky po svíčkách
a zvadlé květiny, ne však zbytky po sekání trávy
a hromady spadaného listí.
Prosíme
proto
návštěvníky hřbitova,
aby
odpadkové koše a kontejner na hřbitově nezneužívali
k odkládání jiného odpadu než hřbitovnímu.
Na bioodpad se po městě nachází kontejnerů více
než dost a pracovníci TS je pravidelně vyváží.
Děkujeme za pochopení. Ján Lunter

PROVOZ MOŠTÁRNY ZAHÁJEN:
Český zahrádkářský svaz Hrance oznamuje, že od
soboty 9. září je zahájen provoz moštárny v Hranicích,
a to každou sobotu od 9,00 hod. do 12,00 hod. Dále
pak každé úterý od 14,00 hod. do 16,00 hod..
Cena za 1 l moštu je 4,- Kč.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE:
Ředitelka školy hledá schopného člověka na pozici
asistent/ka pedagoga, úvazek 0,75. Může být i
důchodkyně s pedagogickými předpoklady. Více
informací u ředitelky školy.
Ředitelka školy nabízí možnost nástupu učitele/ky
od září 2018. Pro nekvalifikované zájemce je
podmínkou maturita, zájem o práci s dětmi,
organizační schopnosti a zahájení studia na
pedagogické fakultě (přihlášky na VŠ se podávají do
února 2018).

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ:
S novým školním rokem pravidelně začíná také seriál
sportovních soutěží pro žáky ZŠ, které pořádají jednotlivé ZŠ v
rámci Asociace školních sportovních klubů, ve spolupráci s
příslušnými DDM a za finanční podpory z grantových systému
měst. U nás se jedná o DDM Aš a MěÚ Aš.
Tradičně první akcí v o krsku Aš je turnaj v malé kopané
pro žáky 6. – 9. ročníků pořádaný, letos již popáté, ZŠ Hranice.
Většinou se děkuje na závěr článku, já poděkuji teď. Velmi si
vážím toho, protože v jiných obcích tomu tak není, že TJ Hranice
nám zadarmo půjčí hřiště, kabiny, dresy, prostě vše potřebné.
Děkuji tedy pánům M. Amrichovi, M. Hrkalovi, paní Ivě Kárníkové
a p. Janu Benešovi, který se s přehledem zhostil role jednoho
z rozhodčích.
A nyní to podstatné, tedy sportovní stránka turnaje. Zúčastnilo se, stejně jako v loňském roce, pět týmů. Domácí
ZŠ Hranice, ZŠ Hazlov, ZŠ Kamenná Aš, ZŠ Hlávkova Aš a Gymnázium Aš. Hrálo se systémem každý s každým,
hrací doba byla 15 minut. Prvním soupeřem ZŠ Hranice byl tým z Hazlova. Hosté, po chybách naší obrany, dvakrát
vedli. Poprvé vyrovnal Adrien Robausch a na konečných 2 : 2 Dominik Štugel. Chvíle volna našim hráčům pomohla
a ve druhém utkání jsme jasně a zaslouženě přehráli ZŠ Hlávkovu v poměru 3 : 0. Dvakrát skóroval Dominik Štugel,
jednou, po sólu přes celé hřiště, Ondra Hodonický. Od tohoto zápasu hájil naši branku Adrien Robausch, který
nahradil svého zdravotně indisponovaného bratra. A vedl si velmi dobře. Třetím protivníkem bylo ašské gymnázium.
Hraničtí potvrdili roli favorita a zvítězili 3 : 1. Opět dvojnásobným gólovým střelcem byl Dominik Štugel a prvně
se trefil Tibor Karička. Bylo jasné, že o celkové prvenství a postup do dalšího kola bude ZŠ Hranice bojovat, jako už
mnohokrát v minulosti, se ZŠ Kamenná. Letos jsme byli k triumfu blízko, šancí na tři zápasy, leč klid a štěstí
při zakončení chlapcům chyběly. Soupeř měl šance dvě a jejich nejlepší hráč, T. Richter, se nemýlil. Tedy konečný
výsledek byl 0 : 2. Kluci byli smutní, chtěli konečně doma zvítězit, ale obhajobu 2. místa z loňska považuji za úspěch.
Konečné pořadí: 1. ZŠ Kamenná Aš, 2. ZŠ Hranice, 3. ZŠ Hazlov, 4. ZŠ Hlávkova Aš, 5. Gymnázium Aš, Sestava
ZŠ Hranice: bratři Adrien a Josef Robauschovi - J. Bílý, M. Hodonický, - J. Ferenc, T. Karička, V. Brožek – D. Štugel.
Za předvedenou hru, bojovnost a slušné chování všem hráčům děkuje, chválí je a další úspěchy při reprezentaci
naší ZŠ Hranice jim přeje Jiří Tůma, učitel ZŠ Hranice.
PLÁNOVANÉ AKCE:
Kontejnery: podzimní termíny umístění velkoobjemového
odpadu jsou víkend 7. 10. - 8. 10. 2017 a 14. - 15. 10. 2017.
Kontejnery budou umístěny v areálu bývalého kravína silážní jámy
13. 10. 2017 - Den pro seniory: ZO SPCCH Hranice s
podporou města Hranice srdečně zve od 16,00 hod. do
Besedy na Den seniorů. K poslechu a tanci hraje Duo
Plachý z Plesné.
14. 10. 2017 – 72 HODIN: dobrovolnická úklidová akce na
Trojstátí, sraz v 13:00 hod. u roty v Trojmezí (podle počasí)

19. 10. 2017 - Vepřobraní aneb zabijačka bez prasátka
4. 11. 2017 – Halloween pro děti: Beseda, 14.00 hod., Rada
rodičů
2. 12. 2017 - Rozsvěcení stromu na náměstí města: 17.00
hod.
9. 12. 2017 – Mikulášská diskotéka: Beseda- 14.00 hod.,
Rada rodičů
16. 12. 2017 - České Vánoce: 18.00 hod., Beseda
30. 12. 2017 – Poslední vycházka roku 2017 na Trojstátí:
sraz v 10:50 u roty v Trojmezí

